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1. A propósito de orçamentos públicos, tema da reportagem principal deste caderno de
Economia, assinada pelo repórter Andreh Jonathas, o economista Alexandre Cialdini,
ex-secretário de Finanças de Fortaleza e hoje secretário de Finanças no Tribunal de
Justiça do Ceará, traçou uma análise aprofundada ao repórter, que segue no tema nas
próximas edições. A Coluna antecipa um trecho. Para Cialdini, o essencial para o
crescimento é elevação da taxa de investimento do Brasil. “As economias de escala
internas e externas que o investimento público propicia induziram maior investimento
privado, dados à restrição externa e o regime macroeconômico”.
2. Ele afirma que os mecanismos principais de indução são quatro, metade sobre a
demanda e metade sobre a oferta. “Do lado da demanda, o investimento público
ocasiona investimento privado induzido. Do lado da oferta, os serviços propiciados
pelos investimentos da administração pública e da atividade empresarial do governo
reduzem os custos de produção do investimento privado e elevam a produtividade total
dos fatores”.
3. Cialdini lembra que do total da despesa primária do Governo Federal (sem juros),
basicamente 90% são despesas obrigatórias com custeio e de pessoal. Dos 10%
restantes, cerca de 8% são investimento público e, assim, a despesa de custeio passível
de corte seria algo como 2% do orçamento. Mas mesmo isso seria difícil, ainda mais em
um Governo que quase duplicou o número de ministérios. E o que impressiona é que
estados e municípios seguem essa “lógica”.
TIRO NA CHUTEIRA
DESAFIO DE COMUNICAÇÃO
A insatisfação popular com a Copa das Confederações respingou na imagem das
empresas. As marcas patrocinadoras têm desafio na comunicação para a Copa do
Mundo, como revela pesquisa realizada pela Nielsen Sports: “Da Copa das
Confederações à Copa do Mundo”, feita depois da final. Em setembro de 2012, 67%
dos entrevistados declarava apoio às marcas patrocinadoras da Copa do Mundo. A
mesma pergunta, realizada em julho, mostrou 32%.
4 - A pesquisa “As Pequenas e Médias Empresas (PMEs) que Mais Crescem no Brasil”,
realizada pela Deloitte, publicada pela Exame PME, trouxe pelo quarto ano consecutivo,
a cearense Lotil Engenharia. No ranking nacional, ocupa a posição 103, em lista de 250
nomes. Do Ceará, apenas quatro empresas. A Lotil tem 31 anos de mercado e sedes em
cinco estados.
HOJE À NOITE

A consultora em finanças pessoais Louise Porto Freire é a convidada da semana no
Vertical S/A, apresentado excepcionalmente por Lúcio Uchoa. Você organiza bem as
finanças em casa? Sabe como resolver? Ela ensina como organizar as finanças
domésticas, sem perder qualidade de vida.
PERDAS SEM GANHOS
Pesquisa assinada pela Associação Brasileira dos Supermercados (Abras) mostra que as
perdas nos supermercados brasileiros representaram 1,95% do faturamento bruto do
setor, em média nacional. Furtos por clientes e até por funcionários lideram.
Especialistas da Gunnebo Gateway Brasil sustentam que a maioria das empresas não
planeja ações para a redução das perdas nem sequer mensura os prejuízos com elas.
1,4 mil - A pesquisa da Nielsen Sports foi feita nas seis cidades-sede da Copa das
Confederações, incluindo Fortaleza. Ao todo, com 1.420 entrevistas.
31/08 - O Walmart anunciou a saída do presidente no Brasil, Marcos Samaha. Assume o
executivo Guilherme Loureiro a partir do dia 31.
"Como é a primeira vez que um programa dessa natureza é oferecido no setor aéreo
brasileiro, é natural que surjam dúvidas entre os funcionários”
Nota da TAM, que prorrogou PDV até quarta-feira
FUTURA TRENDS
O diretor nacional de sustentabilidade da Pwc, Carlos Henrique Rossin (foto), participa
do Futura Trends 2013. “A sustentabilidade dos negócios face a globalização” será o
tema. Ele debate “Desenvolvimento Sustentável” com o presidente da Fiec, Roberto
Macedo, e com o presidente da Embrapa, Mauricio Antônio Lopes. Dia 26, no Gran
Marquise. Até sexta pelowww.seminariofuturatrends.com.br
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